Tude Å
Fin å-strækning med masser af standpladser for de mange bækørreder med store sten og
et rigt planteliv.
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Gedde
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Kørselsvejledning:
Hvis man tager landevejen til Kalundborg fra Slagelse kører
man til Havrebjerg. Her løber åen under en bro, men lige
her er fiskeriet forbudt. Men fra broen finder man let en god
fiskeplads hvis man går mod nord.

Pedersborg Sø
Søen er på 14,3 hektar med gennemsnitlig dybde på ca. 3 meter. Største dybde er i den
nordlige ende og på 5,7 meter. Søen er 2,5 km i omkreds. Grundet omfattende
bundvendinger, senest i 1995, har fiskebestanden haft det svært - men nu trives gedde,
sandart, ål og karpe igen. Aborrer ses sjældent over 300 gram. Søen er mest kendt for
sine store karper der ofte fanges i 11-14 kilos klassen. Der er genudsætningspligt af
karperne. Brug af el-motor på søen er tilladt.
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Kørselsvejledning:
Fra motorvejen køres fra ved afkørsel 37 (Sorø). Drej til højre og
følg Nordmarksvej til T-kryds ved Ringstedvej. Drej her til højre
ad Slagelsevej. Der kan enten parkeres på p-plads på
Slagelsevej lige umiddelbart før søen på højre hånd. Eller fortsæt
forbi søen og drej til højre ad Udbyhøjvej mod campingpladsen,
hvor der kan parkeres. Kørselsvejledning til bådene ved SLF
klubhus se beskrivelsen på pladsen: Sorø sø.

Sorø Sø
Sorø sø har et vandspejl på 210 hektar og en middeldybde på ca. 5 meter. Største dybde
er 12,8 meter. Strækningen rundt om søen langs stierne er på ca. 9 km. Der kan fiskes fra
de fleste steder rundt om søen eller fra båd. Sorø Lystfiskerforening og Fiskeringen har
fiskeret i søen, og har også 10 robåde. Specielt karperne i søen er blevet populær at fiske
efter. Gennemsnitsvægten er på ca. 10 kilo og der er fanget karper på over 15 kilo i søen.
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Kørselsvejledning:
Fra motorvej E20 køres fra ved Sorø (afkørsel 37). Drej til højre ad vej
219/57 og kør ad Nordmarksvej. Kør til T-kryds ca. 1,5 km og drej til
højre ad Ringstedvej. Kør ca. 300 meter og drej til venstre ad Alléen. 3.
sidevej på højre hånd er Frederiksvej. Drej ned af denne til klubhuset der
ligger helt ud til søen.

